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Tala 

E eu sinto que neste momento é importante a união e a coesão 

para que possamos levar à frente os desafios que são muitos… 

São muitos… 

 

(S 1) 

Começo por lhe perguntar há quanto tempo exerce a profissão de enfermagem e a 

docência? 

Foi muito próximo. (S 1. 1) Eu acabei o curso, trabalhei em contexto hospitalar cerca de 

3 anos e depois, como sempre, ficou enraizado em mim algum gosto… não era a 

docência, nessa altura não tinha essa expressão tão clara dentro de mim, mas era o 

interesse por colaborar de forma mais activa na formação dos meus colegas e, portanto, 

desde cedo despertou o meu interesse e curiosidade pela área da docência. (S 1. 2) 

Portanto, eu acabei a profissão há cerca de 28 anos e estou na profissão docente há 25. 

(S 1. 3) Portanto, foi assim uma transição rápida, o que… Eu hoje reconheço que 

deveria ter estado mais tempo na prestação de cuidados. (S 1. 4) Eu tenho feito 

alguma… embora na actividade docente tenha acompanhado, acompanhe os alunos na 

sua aprendizagem clínica, reconheço que precisava de estar mais imbuída daquilo que é, 

que foi a profissão durante… porque o desenvolvimento da profissão aconteceu comigo, 

porque foi uma década muito importante que consegui ver… e hoje quando olho para 
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trás e vejo a profissão…vejo-a tão diferente daquilo que quando comecei… (S 1. 5) Que 

era uma capacidade de afirmação e de autonomia que não tínhamos e é esse trajecto que 

eu guardo como gratificante na profissão e quando penso: Será que contribuí com 

alguma coisa? (S 1. 6) (R 1. 1) Provavelmente não contribuiu muito para este processo 

de autonomia, de emancipação, de afirmação, mas gosto de ver a profissão como está. 

(S 1. 7)  E sinto que foi um salto qualitativo muito, muito grande. (S 1. 7) (A 1. 1) 

 

(S 2) 

Porque é que diz que acha que devia ter mais tempo de prática? Acha que teria 

alguma influência na sua acção docente? 

Sim, acho que influenciaria, porque o facto de ser docente e de irmos aos contextos, 

onde ocorre a aprendizagem, mas vamos numa perspectiva mais pedagógica e não numa 

perspectiva da clínica e eu precisaria de ter feito um processo de maior maturação na 

clínica. (S 2. 1) Porque é importante, às vezes, quando explicitamos determinado 

conhecimento trazer os exemplos, não é? (S 2. 2) E nós, às vezes, docentes, sobretudo 

aqueles que não fizeram um percurso longo na clínica, têm alguma dificuldade em 

trazer os exemplos para a exposição, mas vou tentando colmatar isso às vezes trocando 

impressões com outros colegas, outras vezes solicitando mesmo aos estudantes que 

dêem exemplos daquilo que viram, com aquilo que foram confrontados, como é que 

olharam para essa situação e, portanto, é sobretudo este trabalho que faço. (S 2. 3) (R 2. 

1) 

 

(S 3) 

Encontra no fundo estratégias para conseguir chegar, de alguma forma, à prática. 

Acha que há um perfil docente? 

Eu não lhe chamaria perfil, porque depois quando falamos em perfil parece que tem que 

estar tudo arrumadinho ali… mas falo de algumas características. (S 3. 1) E estas 

características são de vária natureza, são o conhecimento que devemos ter sobre os 

assuntos, o domínio científico, a capacidade de pesquisar, de ler sobre as coisas… (S 3. 

2) O que é o conhecimento útil naquele momento, mas é sobretudo um desafio grande e 

esse penso que está muito dependente de nós. (S 3. 3) Mas há outro desafio muito 

grande que é ser capaz de motivar os estudantes para um interesse da profissão e não é 

fácil! (S 3. 4) Isso não é fácil, encontrar estratégias que motivem. (S 3. 5) E estamos 

sempre insatisfeitos com as que temos, portanto, vamos tendo sempre necessidade de ir 

procurando outras estratégias que motivem e o docente tem que ter características muito 
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especiais: a capacidade de ouvir, de escutar, de ser sensível com aqueles estudantes que 

têm opiniões diferentes… (S 3. 6) E hoje nós deparamo-nos com estudantes que têm 

uma capacidade de argumentação e de objectivar muito … não são estudantes de 

maneira nenhuma passivos. (S 3. 7) Hoje questionam muito e, portanto, às vezes 

também nos deixam confrontados. (S 3. 8) Mas eu aí… o facto de me confrontarem e de 

não ser capaz de responder não me preocupa. (R 3. 1) Digo com muita tranquilidade: 

Não sei, vou procurar saber. É um olhar interessante que vocês têm sobre o assunto, 

mas eu também gostaria de explorar outros olhares e vou… (R 3. 2) (S 3. 9) Mas é 

sobretudo as características de ser humilde, de ouvir, de estar atento às suas 

preocupações… (S 3. 10) E isto são características que nós vamos construindo, não 

temos logo desde início, de maneira nenhuma, mas vamos construindo. (S 3. 11) 

 

(S 4) 

Esta passagem ao fim de 3 anos de prática foi por convite? 

Foi por convite. (S 4. 1) À época hesitei bastante porque estava ainda no início da 

carreira, embora eu já tivesse tido uma experiência como docente. (S 4. 2) Eu tinha 

regressado de África e não comecei logo… (S 4. 3) Aliás, formei-me cá, mas não 

comecei logo a estudar enfermagem. (S 4. 5) Só vou para a Enfermagem um pouco mais 

tarde. (S 4. 6) Então, por questões de natureza económica, tive que começar a trabalhar e 

foi também na área da docência. (S 4. 7) Tive um primeiro contacto muito jovem com o 

ser professora. (S 4. 8) Embora ensinando outras coisas [risos]. (S 4. 9) Portanto, ficou 

assim sempre imbuído isso e depois foi um convite formal de uma Professora que eu 

estimo muito e que me convidou um dia e eu fiquei angustiada com a perspectiva de ser 

professora [risos]. (S 4. 9) Mas, depois, aceitei o desafio e hoje mantenho já há longos 

anos. (S 4. 10) 

 

(S 5) 

Se eu lhe pedir agora que, do seu ponto de vista, caracterize a escola onde lecciona 

na actualidade, que é a mesma onde iniciou funções, ainda que tenha sofrido 

alterações com a reconfiguração escolar, como a define?  

A escola mudou muito. (S 5. 1) Eu fui para a escola…eu sou do primeiro curso de 

formação da escola e era uma escola familiar. (S 5. 2) Aliás, ainda é hoje uma escola 

familiar pelas suas dimensões, mas ainda era mais familiar. (S 5. 3) A Escola sempre foi 

uma coisa à parte, dentro daquilo que era a rede de ensino que nós tínhamos. (A 5. 1) (S 

5. 4) Nós tínhamos um Instituto Politécnico na altura, mas não havia relação com a 
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escola ou se havia era muito incipiente. (S 5. 5) Neste, momento a escola está integrada 

numa Universidade. (S 5. 6) E nesse sentido trouxe outra visibilidade à escola. (S 5. 7) 

(A 5. 2) Quando falamos deste processo de integração na Universidade, apesar das 

vicissitudes que ele tem, o que é normal, de qualquer das maneiras o balanço que faço é 

muito, muito positivo. (S 5. 8) (A 5. 3) A escola teve outra dimensão, tem outra 

capacidade de se afirmar nos centros de investigação, e que já o faz, portanto, estamos 

gradualmente a fazer um salto qualitativo muito interessante. (S 5. 9) (R 5. 1) E até para 

o próprio reconhecimento da profissão também é útil. (S 5. 10) (A 5. 4) Hoje os nossos 

estudantes dizem muitas vezes que são formados na Universidade e, parecendo que não, 

o facto de serem formados por uma instituição universitária traz outra… outro 

significado para a formação, para aquilo que é a profissão. (S 5. 11) (A 5. 5) Também é 

portanto agora afirmar a qualidade da formação para que a escola possa ser também 

uma escola de referência na área de influência que tem. (S 5. 12) Se é que hoje podemos 

dizer que temos alguma área de influência, porque esta questão do conhecimento e do 

mundo do conhecimento, da … Embora essa seja uma área que… (S 5. 13) Um aspecto 

que eu tento valorizar muito nos estudantes, que eles se integrem em equipas, que façam 

mobilidade de estudantes … (S 5. 14) Eu nesse aspecto, não sei se de uma maneira... Até 

os incentivo muito, provavelmente até em demasia, para a questão da mobilidade. (S 5. 

15) Eu acho que… Eu às vezes digo: estudante que faz mobilidade é um estudante 

diferente… (S 5. 16) A sua capacidade de olhar aquilo que acontece à volta fica muito 

modificada. (A 5. 6) 

 

(S 6) 

E a Universidade veio abrir essas portas.  

E a Universidade veio abrir essas portas. (S 6. 1) Nós estamos neste momento até a 

perspectivar mobilidade de estudantes em áreas que nunca tínhamos pensado e foi uma 

mais-valia a integração na universidade, para além de outros aspectos, nomeadamente 

naquilo que tem vindo a acontecer, gradualmente é evidente, mas que já vem 

acontecendo de forma bastante consistente, que é a participação dos nossos docentes, do 

corpo docente em enfermagem e em outros cursos da universidade, e isso traz uma 

visibilidade diferente, porque às vezes o olhar sobre o ensino politécnico era de… do 

ensino universitário sobre o ensino politécnico era de alguma subalternização e até 

menoridade e tal… (S 6. 2) De maneira que eu acho que este facto de nós já 

colaborarmos com alguma regularidade noutros cursos da Universidade, de integrarmos 
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centros de investigação, trouxe uma… Eu acho que até satisfação porque nós… (A 6. 1) 

Temos paridade científica, reconhecem-nos e, portanto, dá também alguma satisfação e 

uma auto-estima boa, que é desejável também. (S 6. 3) (A 6. 2) 

 

(S 7) 

Tenho que lhe fazer esta pergunta: e em termos de espaço? O espaço é outro? O 

espaço físico. Estão integrados na Universidade em termos de… Protocolarmente? 

Ou também o espaço é o mesmo? Ou mantêm-se no mesmo espaço físico? 

Mantemos. (S 7. 1) Isso, a escola está plena… Já bem há algum tempo trabalhando a sua 

integração … Está já integrada há algum tempo no aspecto legislativo. (S 7. 2) Mas só 

este ano é que começou a sua verdadeira integração no sentido de procedimentos, de 

regras, de regulamentos, de estatutos, é que este ano se consolidou esses aspectos. (S 7. 

3) Temos uma outra situação mais delicada que é realmente não ocuparmos o mesmo 

espaço, o mesmo campus universitário, estamos num outro espaço e isso… (S 7. 4) Se 

por um lado, o nosso espaço físico é bom, no sentido de termos algumas condições… (S 

7. 5) O espaço é agradável, a escola está com um espaço envolvente também muito 

harmonioso, muito saudável até… (S 7. 6) No entanto, tem a desvantagem de estarmos 

fora do campus universitário e parecendo que não… e sobretudo penso que é menos 

positivo para os estudantes. (S 7. 7) Eu gostaria que os nossos estudantes de enfermagem 

convivessem com outros estudantes que não de enfermagem só, porque conviver só com 

estudantes de enfermagem não alarga as perspectivas do entendimento sobre aquilo que 

são os acontecimentos das situações de vida. (S 7. 8) Portanto, neste momento estamos 

numa capacidade de negociação muito interessante com o Sr. Reitor até, na 

possibilidade de ocuparmos um espaço novo e isso já está a ser olhado. (S 7. 9) 

 

(S 8) 

Dentro do campus.  

Dentro do campus universitário. (S 8. 1) E ocupamos um espaço, um edifício que está a 

acabar de ser construído como uma escola de saúde, que esse também é um desígnio 

que temos já alimentado há vários anos, de nos transformarmos em escola de saúde. (S 

8. 2) Pensamos que não queremos desta maneira deixar o nosso foco de atenção, não é 

disso que se trata, mas é dentro da saúde afirmar o campo particular da enfermagem. (S 

8. 3) (A 8. 1) E alargando a nossa área do conhecimento pode ser um aspecto 

interessante para a afirmação da área da saúde, e até porque queremos protagonizar essa 



 6 

mudança, afirmar a área das ciências de saúde através da escola de enfermagem na 

universidade… (S 8. 4) (R 8. 1) 

 

(S 9) 

Isso é um olhar muito interessante. Era uma pergunta que eu também lhe tinha 

para fazer. Portanto, a alteração da nomenclatura… se de certa forma isso tinha 

influenciado ou não o seu olhar. E parece-me que não, é uma mais-valia, no fundo. 

Sim, é uma mais-valia, não nos podemos é deixar de ter o foco, o alvo, e aquilo que é a 

natureza da nossa profissão. (S 9. 1) Não quer dizer que não tenhamos de conviver com 

as outras profissões e com outra formação. (S 9. 2) Portanto, o facto de ser o nosso 

desejo transformarmo-nos em escola de saúde não queremos dizer que deixemos o 

nosso foco de cuidados, que deixemos a nossa natureza de cuidados. (S 9. 3) Queríamos 

perspectivar com isso a possibilidade do nosso corpo docente colaborar noutras áreas de 

formação. (S 9. 4) Aliás, no outro dia discutíamos se não poderia haver aqui um campo 

de conhecimentos que pudesse ser transdisciplinar às várias áreas de saúde. (S 9. 5) (R 9. 

1) Depois, cada um depois seguiria após de um ou dois anos, não tenho ainda uma 

noção muito precisa sobre isso, mas haver um período que fosse comum a todas as áreas 

porque há conhecimento que é transversal… (S 9. 6) 

 

(S 10) 

Claro, claro.  

E que até poderia ser uma mais-valia o facto de um estudante em enfermagem se 

estudar determinadas áreas do conhecimento ao lado de um de medicina, ao lado de um 

de nutrição, ao lado de outro colega… (S 10. 1) E, portanto, isto também daria uma 

maior… Poderia perspectivar um maior trabalho em equipa quando depois passassem 

para o campo de intervenção. (S 10. 2) Formarmo-nos no mesmo domínio acho que era 

interessante. (A 10. 1) Isto é uma discussão que temos vindo a consolidar com o Sr. 

Reitor também e que está perspectivada a criação duma escola de saúde e, portanto, 

vamos ver como é que vai caminhar… (S 10. 3) (R 10. 1) 

 

(S 11) 

Mas está perspectivada ainda a escola de saúde?  

Sim, sim, embora perspectivada formalmente ainda não existe. (S 11. 1) Neste momento, 

há um trabalho de justificação que é necessário fazer, um enquadramento justificativo 

para a criação da escola de saúde, até porque isso obriga, de acordo com os estatutos da 

Universidade, a fazer uma reformulação dos seus estatutos porque não foi assim feita. 
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(S 11. 2) Portanto, a Universidade integra escolas de natureza universitária e uma escola 

de natureza politécnica. (S 11. 3) Embora esta discussão entre o que é o politécnico e o 

universitário também… penso que terá que ser espaço de maior debate, porque 

realmente aquilo que são os descritores para o ensino politécnico, aquilo que a profissão 

atingiu, já não se revê naqueles descritores. (S 11. 4) (A 11. 1) Está na altura de fazer a 

discussão em torno de onde deve estar o ensino de enfermagem, face àquilo que é o 

conhecimento, aquilo que são os instrumentos que usa para a profissão, a qualificação 

que é preciso ter… está na altura de o fazer. (S 11. 5) (A 11. 2) 

 

(S 12) 

Pedia-lhe agora que fizesse um rappel de todo o seu percurso desde a sua saída do 

curso até à actualidade. Sei que começou a trabalhar em contexto hospitalar três 

anos, não é? 

Não vou com certeza lembrar-me de tudo, mas vou-me situar naquilo que foi mais 

marcante para mim, até porque o tempo já é muito e vamos seleccionando na nossa 

memória o que fica de mais marcante. (S 12. 1) 

 

(S 13) 

Com certeza. 

O que fica de mais gratificante e que marca, mas também o que fica de menos 

gratificante e que marca de igual modo. (S 13. 1) Quando fui para o curso de 

enfermagem, não tinha uma motivação especial, não sabia porque ia. (S 13. 2) A área da 

saúde eu gostava, mas não tinha assim… não sabia o que é que esperava. (S 13. 3) E à 

medida que… à medida que me fui formando, fui criando assim um certo gosto por ser 

enfermeira. (S 13. 4) Nem sempre é fácil de justificar, até porque em casa havia uma 

certa subalternização em relação ao que era a profissão de enfermagem… a profissão 

médica. (S 13. 5) (R 13. 1) Mas, pronto, gradualmente eu fui sentindo que afinal não 

precisa de haver subalternização e que a profissão até ia dar passos significativos muito 

importantes. (S 13. 6) Eu tive o privilégio de assistir àquilo que foi, em poucas décadas, 

estamos a falar de duas décadas, àquilo que foi o desenvolvimento da profissão. (S 13. 

7) Eu nunca pensei assistir a que a profissão, o ensino estivesse ao nível do ensino 

universitário e da sua discussão agora neste momento. (S 13. 8) Lembro-me de ter 

desfilado, acho que foi pela Avenida da Liberdade, num desfile, já não me recordo bem, 

mas junto com os alunos, para que o ensino de enfermagem fosse de nível de 

licenciatura. (S 13. 9) (R 13. 2) Isto… eu não conseguia ter esta visão quando fiz o curso. 
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(S 13. 10) Nunca pensaria nisto. Portanto, este facto deixa-me muito feliz, de termos 

conseguido que a profissão num curto espaço de tempo tivesse a afirmação no campo 

das diferentes profissões que veio a ter, até porque a profissão vinha com uma matriz 

cultural, socioprofissional em desvantagem em relação às outras profissões. (S 13. 11) 

Depois disso, foi a realização do curso da especialização. (S 13. 12) Estou a ligar-me só 

aos processos formativos, e aqui foi realmente um saber muito específico sobre um 

determinado conhecimento e que foi gratificante. (S 13. 13) (A 13. 1) Não foi das mais 

gratificantes, porque eu já não queria saber muito sobre a enfermagem em si, 

enfermagem enquanto um conhecimento específico. (S 13. 14) Eu já estava… e porque 

já estava na docência há algum tempo, eu queria qualquer coisa mais diferente de 

enfermagem e foi então … Aí o salto foi diferente quando fiz o mestrado. (S 13. 15) Até 

porque fui para um mestrado que não tem nada a ver com enfermagem. (S 13. 16) (A 13. 

2) Portanto, quando eu tive a oportunidade de estar no mestrado com outros grupos 

profissionais… (R 13. 3) Eu não quero de maneira nenhuma dizer que o mestrado em 

enfermagem não é importante, de maneira nenhuma. (A 13. 3) Quero dizer é que eu 

fiquei mais rica fazendo um mestrado que não fosse específico, porque tive 

oportunidade, sobretudo porque fiz nas ciências da educação, e aqui já havia um 

interesse porque estava na docência. (S 13. 17) (A 13. 4) E esta área do mestrado foi 

particularmente importante para mim, para o meu exercício e porque tive a 

oportunidade de conviver com outros colegas, com outras profissões, com outras áreas e 

o que eu observei foi que a partir daí eu consegui olhar para determinada situação, para 

determinado problema, não monodisciplinar. (S 13. 18) Isso penso que foi realmente 

com o mestrado... que consegui… E, a partir daí, comecei também, porque era da área 

das ciências da educação, a assumir outros campos de intervenção dentro da escola e 

gosto particularmente de trabalhar estes aspectos da educação. (S 13. 19) Sempre com a 

certeza de que é dos campos mais difíceis de trabalhar, mas dos mais ricos [risos]. (S 13. 

20) (A 13. 5) 

 

(S 14) 

Onde é que fez o seu curso de mestrado? 

Fiz na faculdade de Psicologia do Porto. (S 14. 1) 

 

(S 15) 

A especialidade também fez no Porto? 
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Sim, no Porto. (S 15. 1) Portanto, a enfermagem comunitária liga-se muito bem com as 

ciências da educação, porque realmente este cerne de enfermagem comunitária, 

trabalhar com grupos, com a comunidade, capacitação das comunidades, está muito 

ligado às ciências da educação e, portanto, tenho gosto particular porque são áreas que 

se cruzam muito bem. (S 15. 2) Muito bem! Depois, outro aspecto importante, sobretudo 

na minha vida profissional, que me marcou, foi ter vindo a desempenhar sobretudo 

alguns cargos no âmbito de órgãos de gestão da escola e que… (S 15. 3) (R 15. 1) Eu às 

vezes tenho esta apreciação, quando vou para… Quando vamos ocupar determinados 

órgãos, eu vou sempre com a sensação de que vou receber mais do que aquilo que vou 

dar, porque aprende-se muito, muito. (S 15. 4) São das experiências mais gratificantes 

que eu tenho pela capacidade de ter de gerir equipas, gerir recursos, interagir com 

pessoas diferentes. (S 15. 5) (A 15. 1) Portanto, eu digo sempre que saio mais rica do que 

aquilo que dou. (S 15. 6) Tenho muitos momentos de angústia e de incerteza, sempre 

muito preocupada, porque eu gosto que as pessoas tenham os projectos com interesse, 

com envolvimento e, portanto, também gosto muito que as pessoas se sintam bem. (S 

15. 7) (R 15. 2) 

 

(S 16) 

Quando me fala que depois do mestrado abraçou cargos de gestão, está-me a falar 

de gestão pedagógica ou outros patamares de gestão? 

Não, gestão pedagógica, gestão pedagógico-científica, só depois mais tarde é que… e 

agora com outro cargo diferente… tem outras… (S 16. 1) 

 

(S 17) 

A gestão pedagógica acontece com maior ênfase depois de fazer o mestrado?  

Sim, e maior depois durante o doutoramento, quando acabei o doutoramento. (S 17. 1) 

Integra órgãos científicos, pedagógicos…   

Sim, sempre integrei porque desde que o pedagógico e o científico… (S 17. 2) Vou 

sempre integrando esses órgãos, reunia as condições para o fazer, assumi a presidência 

do pedagógico, depois do científico e, portanto, dá outra estrutura e outros 

conhecimentos da escola e da docência e da quantidade de trabalho que ainda temos que 

fazer. (S 17. 3) 

Depois, é o percurso de doutoramento que surge num momento particular da minha vida 

pessoal e é uma forma de ultrapassar uma situação de crise familiar e de reorientar 

aquilo que eu queria fazer. (S 17. 4) Portanto, surge a possibilidade de fazer o 
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doutoramento. (S 17. 5) Fiz na universidade, portanto, tinha ali um recurso perto. (S 17. 

6) Num trabalho que me pareceu interessante, também ligado, outra vez, às ciências 

humanas e sociais. (S 17. 7) Portanto, também tenho aqui algum predomínio desta 

matriz na minha formação. (S 17. 8) 

 

(S 18) 

Qual é o Doutoramento? 

É em Ciências Humanas e Sociais. (S 18. 1) 

 

(S 19) 

Desenha-me o seu percurso sempre numa linha de formação. Portanto, a formação 

é algo que a tem acompanhado e é marcante na evolução das suas práticas 

docentes? 

Sim, sim. É sempre no campo da formação que eu prefiro investir, na formação de 

adultos. (S 19. 1) A formação pedagógica gosto muito de trabalhar e de ligar essa área 

ao meu desenvolvimento profissional. (S 19. 2)   

 

(S 20) 

Percebo que o doutoramento surge numa linha mais centrada em si enquanto 

pessoa, num caminho que quer percorrer, mas em relação às outras opções, 

nomeadamente o curso de especialização e o curso de mestrado, tem alguma 

ligação com aspectos da memória colectiva de enfermagem? Ou surgiram também 

naturalmente? 

Não, surgiram do percurso normal e necessário para a formação, embora quando inicio 

o mestrado em ciências da educação, havia também já a começar o mestrado em 

ciências da enfermagem. (S 20. 1) 

 

(S 21) 

O primeiro mestrado em Enfermagem é de 1991. 

1991 e eu sempre tive a sensação de que esse não…(S 21. 1) 

 

(S 22) 

Em que ano faz o curso, por essa altura? 

Em 1993. (S 22. 1) Mas sempre quis fazer uma coisa que não fosse em enfermagem, no 

sentido de ser o conhecimento em enfermagem, e ter outra perspectiva. (S 22. 2) E até 

nessa altura, que quando nós começamos a aprender… (S 22. 3) Durante o mestrado, 

começamos a aprender as técnicas de instrumentos de colheitas de dados, toda a 
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validação do conhecimento e como se obtêm conhecimentos e como estava sempre com 

aquela ideia das ciências da educação, nunca quis nada que tivesse a ver com métodos 

de natureza quantitativa, de quantificar os fenómenos. (S 22. 4)  Sempre disse: eu não 

quero quantificar nada, eu quero compreender. Porque é que acontece… quero ouvir a 

voz dos actores… (S 22. 5) Como às vezes dizia. E tem graça que quando eu escolho 

como metodologia de estudo histórias de vida, as pessoas ficaram um bocado 

preocupadas… (S 22. 6) (R 22. 1) 

 

(S 23) 

O que estudou no seu mestrado? 

Percursos de formação através de histórias de vida. (S 23. 1) E realmente … o que é que 

se valoriza na vida como formativo e, realmente, muitas coisas estão ligadas à formação 

formal que fizemos… (S 23. 2) Há também momentos formativos que não têm nenhuma 

relação. (S 23. 3) Às vezes nem sabemos como é que acontecem, mas que são 

importantes. (S 23. 4) Realmente, a tomada de decisão de ir para a escola, ir para o 

ensino, a tomada de decisão da realização de um mestrado muito diferente daquilo que 

deveria de ser o trajecto normal, porque estamos aqui confrontados com aquilo que 

deveria ser o trajecto normal e eu em determinada altura… foi a minha opção e quebrei 

o trajecto normal. (S 23. 5) 

 

(S 24) 

Há uma autora, que é a Josso, que diz que a formação é inerente à vida. 

Christine Josso… é verdade, muito utilizada nos processos formativos. (S 24. 1) 

 

(S 25) 

Se eu lhe perguntar agora… O que é que mudou, quais foram as grandes 

mudanças, na sua acção docente ao longo destes 20 anos? 

Sobretudo a exigência e o rigor que é preciso imprimir àquilo que se faz. (S 25. 1) E 

hoje a capacidade, sobretudo da produção científica, é muito importante para nos 

afirmarmos no campo das diferentes profissões e isso exige muito rigor metodológico, 

muito domínio de conhecimentos que às vezes até são mais transversais e que é 

necessário aprofundar. (S 25. 2) A qualidade do ensino… Nós estamos numa escola do 

interior do país e é preciso garantir a qualidade do ensino que se faz. (S 25. 3) (A 25. 1) 

Conseguir atrair públicos… E só se consegue atrair públicos com qualidade de ensino e, 

portanto, esse também é um grande desafio que se coloca à escola e a mim em 
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particular. (S 25. 4) (R 25. 1) E é sobretudo agora a nossa integração plena na 

Universidade que vem colocar desafios importantes, sobretudo com a capacidade de 

integrarmos centros de investigação e que isso não é uma tradição que tenhamos há 

muito tempo… (S 25. 5) É recente e é muito difícil, é muito exigente, porque a qualquer 

momento se não houver produtividade, portanto, é difícil estar num centro de 

investigação e são esses centros de investigação que depois nos dão potencialidades 

para termos uma escola de qualidade. (S 25. 6) E, portanto, os desafios são muito 

grandes, absorventes, exigentes. Vamos ver… (S 25. 7) 

 

(S 26) 

Neste desenho, que me fez tão claro, do seu percurso socioprofissional pautado, 

volto a dizer, pela formação, aconteceram muitas mudanças, políticas educacionais 

a vários níveis. Esta sua adaptação à mudança, e corrija-me se estou a fazer uma 

leitura errada, parece-me que é muito feita não só através da formação, como 

também da relação com outros actores de outras áreas do conhecimento e outras 

instituições…? 

Sim, isso para mim é fundamental. (S 26. 1) Para fazer mudança, temos que fazer com 

os outros e com a diferença. (S 26. 2) (R 26. 1) Não podemos fazer… e sempre que 

possível, quando fazemos a mudança com os outros e na diversidade, fazemo-la melhor! 

(S 26. 3) (A 26. 1) Do que fazermos olhando só para nós. (S 26. 4) Mesmo quando 

organizamos momentos de formação mais informais, eu procuro sempre trazer para os 

colegas e para o espaço de discussão outros olhares e outras pessoas que, às vezes, não 

têm uma ligação directa com enfermagem. (S 26. 5) (R 26. 2) Não é necessário isso… E 

eu penso que todos nos enriquecemos muito e, por exemplo, a mobilidade é uma 

perspectiva disso. (S 26. 6) Estas questões de integrarmos outros olhares, de integramos 

outros profissionais, são sempre muito mais enriquecedoras do que… (S 26. 7) (A 26. 2) 

Alguns colegas têm algum receio dessa situação, porque isso pode ser uma ameaça. (S 

26. 8) (A 26. 3) Eu penso que não, eu penso que é uma potencialidade muito grande de 

quase como que olhar com diferentes ângulos de visão. (S 26. 9) É muito enriquecedora 

para as situações. (A 26. 4) 

 

(S 27) 

Percebi, até no início da entrevista, que o facto da nomenclatura da escola 

eventualmente mudar também não a afecta? 
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Não, não, penso que não afecta. (S 27. 1) Acho que o facto de mudarmos… Somos 

capazes de ter uma visão mais integradora daquilo que é a saúde ou da enfermagem e 

isso é relevante. (S 27. 2) (A 27. 1) A Enfermagem assume um papel central, não pode é 

conviver de costas voltadas com os outros profissionais e nenhuma profissão, muito 

menos as profissões de saúde. (S 27. 3) (A 27. 2) 

 

(S 28) 

Como é que perspectiva a evolução do ensino de enfermagem? 

As sociedades modificaram-se muito. (S 28. 1) E hoje o que é a exigência científica e o 

rigor que é imprimido à profissão, aquilo que são a ética dos nossos cuidados, a 

responsabilidade daquilo que assumimos, não se compadece no ensino politécnico, onde 

está muito relacionado com …. (S 28. 2) (A 28. 1) Se é que hoje podemos separar o 

saber fazer do pensar… (S 28. 3) Eu acho que está a chegar uma altura de fazer uma 

reflexão em torno do ensino superior e esta dicotomia politécnico/universitário. (S 28. 4) 

(A 28. 2) Penso que vai começar a curto prazo a deixar de fazer sentido, porque as 

profissões, não há umas que pensam e outras que fazem… (S 28. 5) (A 28. 3) As 

profissões todas pensam, todas fazem e todas reflectem sobre aquilo que fazem e que 

pensam. (S 28. 6) (A 28. 4) Portanto, isto é quase como que garantir que… Não é a 

discussão se é ensino universitário… É o ensino superior que é preciso… (S 28. 7) (A 

28. 5) Sobretudo que os nossos estudantes que são formados tenham a capacidade de ser 

adultos proactivos nas profissões, tenham capacidade de pensar, de pensar e pesquisar, 

de fazer e de pensar num ciclo que se alimenta … (R 28. 1) (A 28. 6) Quando pensamos 

na formação hoje, não se compadece com um momento para aprender e o momento para 

fazer… (S 28. 8) (A 28. 7) O fazer e o aprender coexistem ao longo da vida das pessoas 

e, portanto, acho que é importante fazer uma reflexão. (A 28. 8)Onde é que está o ensino 

superior e como é que está e esta dicotomia politécnico/universitário deixa de fazer 

sentido. (S 28. 9) (A 28. 9) É ensino superior e deve de ser nessa linha que ele se deve 

orientar. Formar e qualificar. (S 28. 10) (A 28. 10) 

 

(S 29) 

Acha, por isso, que é um processo natural, que vai acontecer naturalmente? 

Sim, eu penso que sim. (S 29. 1) Até porque o próprio… A sociedade depois não separa 

muito bem o que é politécnico nos locais de trabalho. (S 29. 2) Nós temos alguns 

empregadores que têm alguma dificuldade em separar o que é… se um jovem vem do 

ensino politécnico ou do ensino universitário. (S 29. 3) Que diferença há aqui? Não é… 
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que nos permita fazer esta diferença no subsistema… até porque nós somos um país 

com uma realidade geodemográfica que tem que, necessariamente, pensar na 

reorganização da oferta formativa nacional de todo o sistema. (S 29. 4) Faz falta! E criar 

pólos de excelência para a formação. (S 29. 5) (A 29. 1) 

 

(S 30) 

Sente-se confortável com a existência de três tipologias no ensino de enfermagem 

em termos de estabelecimentos de ensino? 

Não, não me causa… (S 30. 1) Embora em algum momento… Podemos ter alguma 

dificuldade em ter aqui algum fio condutor daquilo que é o ensino de enfermagem, mas 

eu penso que a evolução natural será que haverá um ensino superior a curto prazo em 

Portugal e que não tem necessariamente que… (S 30. 2) (A 30. 1) Poderíamos ter escolas 

integradas no subsistema politécnico, poderíamos ter escolas integradas no 

universitário, mas isso, tendencialmente, poderá ser um sistema superior e não ter 

necessidade de … (S 30. 3) 

 

(S 31) 

A natureza é a mesma, não é? 

Pois, mas umas estão integradas no ensino politécnico, mas outras não estão 

integradas… Outras estão integradas em universidades… Poderia haver uma tendência 

para harmonizar esta situação. (S 31. 1) (A 31. 1) Não é fácil, isto não é fácil até porque 

depende do contexto onde cada escola se situa, não é? (S 31. 2) Mas não fiquei 

desagradada com a situação de estarmos na Universidade, de maneira nenhuma, nem me 

sinto desconfortável. (S 31. 3) 

 

 

(S 32) 

Esta possível reconfiguração que supostamente venha a existir terá alguma 

repercussão na profissão em si? 

Eu… Essa questão é um bocadinho difícil de responder. (S 32. 1) A profissão deve de 

estar e a sua formação deve de ocorrer onde for melhor para que ocorra. (S 32. 2) É 

evidente que deve de estar onde estão as outras profissões, porque se estamos sempre… 

(S 32. 3) Eu não quero subalternizar um ensino ou outro, mas as profissões de saúde 

devem ter uma tendência para se homogeneizar naquilo que é o seu perfil. (S 32. 4) Nós 

neste momento temos dificuldade em distinguir porque é que o ensino, um curso na área 

da saúde, há de estar no ensino politécnico e outro há-de estar no ensino universitário. 
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(S 32. 5) É necessário fazer alguma reflexão em torno disto, porque esta área do 

exercício profissional das profissões de saúde é uma área de grande exigência, de 

grande qualificação académico-científica e, portanto, é necessário que ela ocorra onde o 

sistema melhor proporcionar… (S 32. 6) E penso que neste momento há que fazer 

uma… Se for no ensino universitário, há de caminhar para esse nível… (S 32. 7) 

 

(S 33) 

Tradicionalmente, as profissões de saúde são universitárias. É a este aspecto que se 

está a referir? 

Sim, porque hoje quando trabalhamos, não é o ciclo de estudos que dá as competências, 

mas que também contribui para isso. (S 33. 1) É também o reconhecimento e paridade 

científica que temos. (S 33. 2) (A 33. 1) Quando olhamos para as equipas de saúde… E, 

repare, a enfermagem conseguiu em poucas décadas chegar a um nível de formação 

muito semelhante… igual às outras profissões e, neste momento, nós temos todas as 

profissões de saúde a saírem da sua formação inicial com um ciclo de estudos diferente 

do nosso e parecendo que não, quando se discute a paridade científica dentro das 

equipas de saúde, isto pode ser um aspecto relevante. (S 33. 3) Embora… Podemos dizer 

que são realmente as competências que os jovens apresentam, que desenvolvem, mas é 

também a sua formação, o título académico que é atribuído com a formação inicial. (S 

33. 4) (A 33. 2) 

 

(S 34) 

Até agora têm sido os docentes a certificar competências. Concorda com a nova 

proposta da Ordem com o MDP? 

Eu não deveria pronunciar-me sobre este aspecto, porque também estive… Participei na  

concepção do modelo. (S 34. 1) O Modelo de desenvolvimento profissional é 

interessante, o que eu acho que é necessário… (S 34. 2) É interessante e pode ser uma 

mais-valia para a profissão se for também desenvolvido com rigor, porque isto pode 

aproximar o contexto académico e o contexto do exercício profissional. (S 34. 3) (A 34. 

1) E teríamos aí uma mais-valia muito grande para a profissão. (S 34. 4) Não podemos é 

estar de costas voltadas. (S 34. 6) Porque a profissão deu um salto muito grande, muito 

grande, muito interessante de acompanhar no âmbito da afirmação das profissões que, 

às vezes, quando olho para um estudante e pergunto, sobretudo nos cuidados de saúde 

primários, “Porque é que gostou tanto de estar num centro de saúde, porque é que 

gostou?…” “Ai, gostei mais de estar no Centro de Saúde do que no hospital”… (S 34. 
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5) E isto era impensável há uns anos atrás ouvir isto, ouvir este discurso por parte dos 

nossos estudantes. (S 34. 6) Porque nos CSP estava sempre um grupo profissional mais 

amorfo… mais subalternizado. (S 34. 7) E um estudante dizia-me aqui há algum tempo: 

“Eu posso fazer a gestão dos cuidados, eu tenho uma agenda onde eu marco 

(Professora, dizia-me ele) onde eu faço os atendimentos que quero. Posso-me preparar 

porque sei os utentes que vou ter no atendimento”. (S 34. 8) (R 34. 1) O estudante 

também se precisa de preparar para no dia seguinte ter a sua intervenção adequada, 

saber que utente vai ter, saber quais são os seus problemas, que intervenções pode 

adequar ou não, que outro aprofundamento tem que fazer e, portanto, quando um 

estudante diz que isto é muito diferente de trabalhar no contexto hospitalar, é uma mais-

valia. (S 34. 9) Penso que foi um salto grande que a profissão deu. (A 34. 2) Mas eu 

estava-me a desviar do que lhe estava a responder, que era sobre o papel do docente… 

(S 34. 10) 

Mas nós vamos ter que lidar com essa situação, nós vamos ter aí reconhecimentos 

adquiridos que é necessário fazer. (S 34. 11) É necessário que a experiência profissional 

seja reconhecida. (S 34. 12) Agora, não é a experiência profissional só porque trabalhou 

num determinado serviço, é uma experiência profissional que seja reflectida, 

fundamentada, argumentada e, portanto, é uma experiência profissional que tem que ser, 

que tem que ser reconhecida e ao longo da vida as pessoas fazem desenvolvimentos 

profissionais, algumas, muito interessantes e qualificáveis. (S 34. 13) (S 34. 2) Portanto, 

se o MDP, na sua concepção, parece-me bastante interessante, quanto à sua 

operacionalização tenho mais reservas, acho que precisa de uma capacidade para se 

instalar bastante complexa. (S 34. 14) Vamos ver se se consegue manter o rigor da 

formação e da  atribuição de títulos e de reconhecimento de competências. (S 34. 15) 

São a evolução das profissões! (S 34. 16) 

 

(S 35) 

Em termos da sociologia das profissões. Perguntava-lhe agora quem são para si as 

pessoas de referência na docência em Portugal? 

Posso circunscrever à minha relação que tive com alguns? 

 

(S 36) 

Exactamente! Do seu ponto de vista. 

Eu tenho… Há uma pessoa de referência, mas não foi do ensino, foi uma referência da 

minha formação pessoal e como docente, portanto, isso deixo para o campo pessoal. No 
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campo do ensino, houve duas pessoas que me marcaram e são da área de enfermagem. 

Uma foi a Professora Aurora Bessa, que tive oportunidade de ser aluna, e outra foi a 

Professora Arminda Costa, que eu também tive. E o meu gosto pela pedagogia e pela 

educação vêm um pouco daí, já da área da formação durante o curso de especialização 

de enfermagem comunitária. Portanto, vem daí o meu agrado por essas duas pessoas. 

Depois tenho outra pessoa com quem fiquei no ensino também muito… mas isso 

decorreu do meu percurso durante o doutoramento que foi o meu orientador, porque 

pela pertinência científica dele e pelo confrontar sempre com situações que eu às vezes 

não tinha resposta. Ele também não tinha. Quando ele me perguntava uma coisa, eu já 

sabia que eu não tinha, mas ele também não a tinha muito bem pensada, mas é uma 

pessoa de grande rigor científico e de grande capacidade humana e que também me 

marcou, mas isto mesmo na área do percurso da investigação e foi marcante. De resto 

assim que eu me lembre rapidamente foram estas duas pessoas. Estão ligadas também 

aos locais onde eu fiz a minha formação. 

 

(S 37) 

Não sei se neste momento existe mais alguma coisa que me queira dizer e que eu 

não lhe tenha perguntado e que ache importante em relação ao seu trajecto e à 

mudança?  

Eu, a mudança… Eu quando olho assim a mudança, e estamos numa mudança que não 

conseguimos controlar, mas não tenho medo da mudança. (S 37. 1) (A 37. 1) 

 

(S 38) 

Não tem medo.  

Não tenho medo. (S 38. 1) 

 

(S 39) 

É um desafio, a mudança.  

É um desafio, entendo como um desafio. (A 39. 1) Às vezes passo a sentir… em alguns 

dias mais desanimada, mas depois já outro dia as coisas recompõem-se e tento sempre 

ver que a mudança há-de sempre trazer alguma coisa boa, não traz tudo de mau. (S 39. 

1) Às vezes gera algum sofrimento, que também é verdade porque há determinadas 

etapas da nossa vida em que aceitamos mais facilmente a mudança do que noutras. (A 

39. 2) Mas nunca… Não tenho medo, às vezes tenho a preocupação de “ser capaz de…” 

, sobretudo “ser capaz de fazer a mudança, de acompanhar a mudança”, mas não como 

medo. (S 39. 3) Às vezes, é os desafios que ela coloca que nos levam a pensar muito 
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mais sobre as coisas, a ter uma atitude mais ponderada, mais reflectiva, e que é exigente 

nesse sentido. (S 39. 4) 

 

(S 40) 

Nunca houve rupturas? Houve sempre continuidades nestes percursos?  

Sim, rupturas no sentido da palavra… (S 40. 1)   

 

(S4 1) 

Ruptura enquanto fractura.  

Não, não, houve continuidade, nunca tive assim ruptura no sentido fractura. (S 41. 1) 

Embora neste momento com exercício de um cargo diferente, de gestão, de gestão mais 

de outra natureza, não é tanto gestão pedagógica, sinto que é preciso fazer alguma 

harmonização, porque os processos de eleição são sempre processos também 

fracturantes, porque as pessoas têm perspectivas diferentes sobre determinada situação e 

é preciso também em algum momento deixarmos isso e fazermos a união. (S 41. 2) E eu 

sinto que neste momento é importante a união e a coesão para que possamos levar à 

frente os desafios que são muitos… São muitos… (S 41. 3) (A 41. 1) 

 

(S 42) 

Às vezes, é importante desarrumar para arrumar outra vez, não é? Muito bem, 

Senhora professora, eu penso que não tenho mais nada para lhe perguntar a não 

ser que dizer-lhe que agradeço muito e que ainda a vou maçar depois de  

transcrever tudo para fazer o favor de validar a entrevista. 


